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Miről lesz szó?

• Tendenciák, amelyek a könyvtári metaadat-kezelést is érintik

• Fejlesztések, amelyek a korszerűbb technológiára való áttérés felé mutatnak

• Szemléletváltás, átstrukturálás: 
• Funkcionális modellek
• Az adatok dekonstrukciója
• Az adatok összekapcsolása
• Az adatok webbe való beágyazása

I. Könyvtári adatok

II. Névterek - webesítés

III. Kapcsolt adatok - SzW



I. A könyvtári adatok

• Bibliográfiai leírás – könyvtári metaadatok

• Hatalmas adatvagyon halmozódott fel – strukturált, ellenőrzött

• Probléma: a katalógusok zárt adatsilók, saját rendszerükön kívül nem 
érvényesülnek

• A felhasználó web-függővé vált – az attraktív felületeket kedveli

• Szükségessé vált a könyvtári adatok létének, működésének 
átgondolása

• Hogyan tudnak a metaadatok kapcsolt adatokként részévé válni a 
szemantikus webnek, beépülhetnek-e a web-alapú információs 
infrastruktúrába?



OPAC??? BOOL OPERÁTOR??? BÖNGÉSZÉS??? 



Egy vonzóbb felület… 

http://www.worldcat.org/identities/lccn-n84088601/

http://www.worldcat.org/identities/lccn-n84088601/


Igények, lehetőségek átalakulása

A felhasználók a 
globális keresőket 

kedvelik

Metaadatok 
újrafelasználása

Web-technológia 
dinamikusan 

fejlődik

Könyvtári 
metaadatok 
beágyazása a 

webbe



Bibliográfiai leírás – hagyományos

Kész információcsomag (tétel, rekord)

Bibliográfiai leírás, két fő szerkezeti egysége: 

2. Besorolási adatok (a)

1. Leíró rész

2. Besorolási adatok (b)

2. BA / Hozzáférési pontok, pl.
a) Formai feltárásból eredő:

• Szerzői név egységesített formában
• Cím egységesített formája
• Egyéb szerepet játszó hozzáférési p.
(személyek, testületek, rendezvények)

b) Tartalmi feltárásból eredő:
• Tárgyszavak
• Osztályozási jelzetek



ELTE EK digitalizált alapkatalógusa

OSZK – cédulás nézet

Funkciók:
• Azonosítás
• Besorolás (rendszerezés)
• Összegyűjtés (kollokáció)
• Kereshetőség

Hozzáférési pontok – besorolási adatok



ISBD

• A 60-as években lefektetett, a későbbiekben felülvizsgált katalogizálási 
alapelvek gyakorlati megvalósítását segítette a nemzetközi szabvány

(Párizsi Alapelvek 1961, Frankfurti Alapelvek 2009) 
• Adattartalmi és megjelenítési szabvány (1970-es évektől), erre alapozódtak

a nemzeti szabványok
• Meghatározta a bib. leírás céljait, az adatelemek körét, a közlés sorrendjét, 

a formázás általános irányelveit
• DOKUMENTUMTÍPUSONKÉNT, elaprózódó szabványlapok, sok a 

redundáns elem
• Ma: International Standard Bibliographic Description (2011). 

Consolidated edition



ISBD ma

• International Standard Bibliographic Description. 

Consolidated edition, 2011

• Hét különféle dokumentumtípus-szabványt feleltet meg (könyvek, 
térképek, hangfelvételek, folytatódó kiadványok,  elektronikus 
források stb.) és fésül össze egyetlen koherens struktúrába

• Megfelelteti az FRBR koncepcióval – de nem használja az FRBR-
terminológiát

• Adatelem-készletét (osztályok, tulajdonságok) rögzítették a medaadat
névtérben: http://metadataregistry.org/schema/show/id/25.html 

http://metadataregistry.org/schema/show/id/25.html


MARC 21 – frissül, pl. szerzői szerepkörök 
(2015)

Más bibliográfiai szervezetekhez igazodva (pl. német RDA-áttérés)

• 100 (főtétel besorolási adata – személynév stb.)

Új almezők: 

• $e és $j (Relator term/ szerepkör) –
$e a személyekhez kapcsolódik, 
$j a csoportos ágensekhez, új tartalom benne:

• $4 (Relator code/szerepkör kód); alapbeállításban: „aut” (szerző)

• LC szótára: http://www.loc.gov/loc.terms/relators

• Névtér URI: http://id.loc.gov/vocabulary/relators

Forrás: link DNB

http://www.loc.gov/loc.terms/relators
http://id.loc.gov/vocabulary/relators
http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/EN/DNB/service/rundschreiben20150617AenderungenMarc21TiteldatenEn.pdf?__blob=publicationFile


II. Az adatstruktúra webesítésének előkészítése: 
entitás – kapcsolat modellek
• FRBR (1998 / 2009) Functional Requirements for Bibliographic Records

Bibliográfiai tételek funkcionális követelményei ford.

• FRAD (2009)

Functional Requirements for Authority Data

• FRSAD (2010)

Functional Requirements for Subject Authority Data

• FRBR-LRM (2016 – folyamatban)

Library Reference Model – a 3 FR-modellt egyesíti

• FRBRoo (2016)

Functional Requirements for Bibliographic Records – Object Oriented 
(mindhárom FR-modellt és a múzeumi kezelést is figyelembe veszi)



FRBR (1998, 2009)

• Fogalmi modell a bibliográfiai világról

• Funkcionális szempontból logikai szerkezetbe foglalja a forrásleíráshoz 
szükséges elemeket

• Entitás-kapcsolat modellbe foglalja a legfontosabb bibliográfiai 
entitásokat, azok tulajdonságait és az entitások közötti kapcsolatokat

• Ábrázolás - diagram (Chen, 1976) :

E1Tulajdonság Kapcsolat E2



KIFEJEZÉSI FORMA

MEGJELENÉSI FORMA

PÉLDÁNY

megvalósulása

megtestesülése

szemléltetése*

* példányosulása, egyed-előfordulása 

MŰ

FRBR – Entitások 1. csoportja
irányított élek: 
az egyes/kettős  nyílhegyEK egy 
vagy több  egyed kapcsolódási 
lehetőségére utal

TARTALOM VÁLTOZATOK

FIZIKAI  VÁLTOZATOK

A leírás mai egysége a MeF



FRBR – Entitások 2. csoportja

FRBR (magyar), p. 22.

Az 1. ent.csop. keletkezésével,
terjesztésével, megőrzésével
összefüggésbe hozható entitások



FRBR – Entitások 3. csoportja

FRBR 
(magyar), 
p. 23.

Mindaz, ami tárgya/témája 
lehet a tartalomnak: 
• 1., 2. csop.
• Fogalom
• Tárgy
• Esemény
• Hely



NEVEK és/vagy AZONOSÍTÓK

BIBLIOGRÁFIAI ENTITÁS

ELLENŐRZÖTT HOZZÁFÉRÉSI PONTOK

ismert

alapján

FRAD (2009) – Besorolási adatok modellje -
tulajdonnevek



FRSAD (2010) – tárgyi e.
• Magas szinten általánosít, hogy 

megfeleltethető legyen a 
meglévő tárgyszó-, tezaurusz 
állományokkal

• Megfeleltetés: ISO tezaurusz-
szabvánnyal, SKOS és Web-
ontológia nyelvvel, DC Abstract
Modellel

thema (téma)MŰ nomen (név)
tárgya

tárgyalása megnevezi

megnevezése



FRBR – E1. cs. 
tulajdonságok

Tulajdonnév:
• FRBR: TULAJDONSÁG
• FRAD és FRSAD: ENTITÁS



FRBR – E1. cs. 
Kapcsolatok 
(szerző, tárgy)



FRBR-mű
példa



Szerző: Cicero, Marcus Tullius (Kr. e. 106-Kr. e. 43)

Egységesített cím - szerz. főtételhez tart.: De re publica (magyar)

Cím és szerzőségi közlés: Az állam / Cicero ; ford., a bev. tanulmányt és a 
jegyzeteket írta Hamza Gábor ; a Somnium Scipionist és 
a versidézeteket ford. Havas László

Kiadás: 4. jav. utánny.

Megjelenés: Budapest : Akad. K., 2016, cop. 2007

Terj./Fiz. jell.: 217 p. ; 21 cm

Tárgyszavak: államelmélet
ókori latin irodalom

Osztályozás: 321.01
871-96 =945.11

Név/nevek: Hamza Gábor (1949-) (ford.)
Havas László (1939-2014) (ford.)

ISBN : 978-963-05-8442-5 kötött

Példány: 321 C 21

MARC – egy mai rekord 

példány

MŰ

KiF

MeF

FRBR:



RIMMF3 – RDA katalogizáló (OA)

Rda in Many Metadata Formats – vizualizáló funkciókkal



Kapcsolatok:  
MŰ > Szerző > KiF > Közrem. > MeF



Külső forrásból…



FRAD – tulajdonnév és referenciája –
Van-e a névnek jelentése?

Arisztotelész Cicero
Bíró László 

József

Beethowen Varázsfuvola



Tulajdonnév és referenciája
NÉV és NÉVHORDOZÓ entitás-szintű 
megkülönböztetése

• A tulajdonnév nyelvi jel – önmagában nincs 
nyelvi jelentése

• A tulajdonnév: jelölő kifejezés (Saul Kripke: 
„merev jelölő”) – csak denotációja / 
referenciája van, individuumra utal

• Az individuumot határozott leírással 
(állításokkal) ragadjuk meg

Arisztotelész – Nagy Sándor tanítója; peripatetikus 
filozófus
Bíró László József – a golyóstoll feltalálója
Cicero – római konzul; ókori szónok, író…

• A könyvtári névállományokban rögzítjük a 
nevek referenciáit („kezeskedő referenciák” 
funkcióját tölthetik be) 

Ld. hozzá Kripke: Megnevezés és szükségszerűség



További dekonstrukció: név vagy 
névhordozó tartozéka?
• személynévelem-típus értéke

• (1) vezetéknév (családnév, vagy ebben a funkcióban) 
• egyelemű Kiss; Varga, Vitéz nagybányai Horthy Miklós

• többelemű Kiss Varga; Kiss-Varga, 

• (2) keresztnév, egyéni név
• egyelemű:

Bálint (15. sz. ; festő)

Caligula (Római Birodalom: császár) = Caligula, Gaius Caesar Augustus
Petrus,  Walther von der Voglewide,  Beda Venerabilis, Assisi Szent Ferenc, Szent Ágoston, Horváth Cyrill, 

Stendhal, Voltaire

Stefi, gigahertz
• többelemű:

János Pál (pápa) II. … 

HUNMARC 100: 0 – Egyéni név, 1 – Vezetéknév, 2 – Összetett vezetéknév = ezek rendszavak is.
RENDSZÓKÖZPONTÚSÁG: (1)r.szó; (2) egyéb névelem

foglalkozásontológia

idő: korszak, 
esemény ideje

szárm., műk. hely

méltóság, szerep

cím

uralk. sorszám

D.A.



FRAD 
E1: személy 
és 
kapcsolódó 
entitások

• Megkülönbözteti a névhordozót 
(individuumot) és annak nevét

• A név referál a névhordozóra 
(akit leírással (tulajdonságairól tett 
kijelentésekkel) azonosítunk



FRAD 
E1: személy
E2: név
E3: azonosító
E4: hozz.p.
és
attribútumaik



FRBR-LRM – Könyvtári hivatkozási modell (2016)
• Library Reference Model
• Több tulajdonság átminősült entitássá  (FRBR-ben a Név attribútum volt, itt „apellation of” 

kapcsolattal köthető a valódi entitás leírásához 
• Több az entitás és a kapcsolat (kb. minden, amit ellenőrzött szótárakból kezelünk) 
• Hierarchikus

Az entitások hierarchiája

Csúcs Második szint Harmadik szint

LRM-E1 Res

LRM-E2 Mű

LRM-E3 Kifejezési forma

LRM-E4 Megjelenési forma

LRM-E5 Példány

LRM-E6 Ágens

LRM-E7 Személy

LRM-E8 Kollektív ágens

LRM-E9 Nomen

LRM-E10 Hely

LRM-E11 Időtartomány

Új szemlélet:
• A csúcs-entitás a RES
• Reprezentativitás – a KiF

attribútuma
• Név – Névhordozó



FRBR-LRM – Könyvtári hivatkozási modell
• Tulajdonságokat csak indikatívan jelzi
• Alkalmazástól függően megengedi az 

alternatívát entitás és attributúm között (pl. 
születési év, hely, névhasználati időszak stb. 
kezelhető mindkét módon)



FRBR-LRM

• A kiadási hely, kiadó, megjelenési 
idő, azonosító: entitás

FRBR

FRBR-LRM



Egyéb modellek 

• FRBRoo

• PRESSoo

• eseménykezelés kifinomultabb

• sorozatok kezelése mint folyamat

• (a) „termék” jellegű kifejezési forma (sokszorosítási vagy 
ismétlési szándékkal és eljárással keletkezett 
(Manifestation Product Type)

• (b) egyedi/egyszeri mű formájában létező alkotás 
(Manifestation Singleton).

• FRBRoo és CIDOC CRM (Conceptual Reference Model
kiterjesztése a folytatódó források modellezésére

• Specifikus elemek: kiadási esemény, kiadási szabály, múlt-
jelen-jövő kezelése, egyedi részegységek kapcsolódása 
aggregátum egységekhez, átalakulás/beolvadás stb.



Egyéb modellek: BIBFRAME
Cél: kapcsolt adatokra ültetni a MARC-állományt

Gyökérelemek:

• MŰ:  lényegi tartalmi vonások, nyelv, szerzők, tárgy 
(MŰ+KiF)

• ELŐFORDULÁS: egy vagy több megtestesülés, 
konkrét formában (MeF)

• PÉLDÁNY – másolat, egyedi darab. 

• További elemek:

ÁGENSEK TÁRGYAK ESEMÉNYEK

• Elemkészlete:

RDF osztályok és tulajdonságok Overview of the BIBRAMe model 2.0 
https://www.loc.gov/bibframe/docs/bibframe2-model.html



Egyéb modellek: DC alkalmazási profil

• Singapore Framework (2008)–
szűkebb terület metaadatainak
tervezéséhez

• Egy-egy szűkebb közösség, 
specifikusabb feladatainak 
megvalósításához szükséges 
metaadat-készlet és szabványok 
illeszthetők

• Alapja az RDF szabvány
• Az adott terület szabványai

• Alkalmazási profil 
építőkockái

http://dublincore.org/documents/profile-guidelines/



Egy alkalmazási profil: tudományos művek
• Az FRBR alapmodell 

speciálisabb változata:

• MŰ >> tudományos mű

• Ágens kapcsolatok  bővülnek:
• támogatta
• bírálta 

• Ontológia: FaBiO
(FRBR-aligned Bibliographic
Ontology)

http://purl.org/spar/fabio/ 



Itthon is aktuális volna… MTMT: művek 
verziókezelése kapcsolt adatokkal

DA



Mű-nézetben

Radvánszky Anikó

A tonalitás korszaka egyszer s 
mindenkorra végetért: Kertész 
Imre nyelv- és 
ideológiakritikájának néhány 
összefüggéséről

Jelleg: Tudományos

Összes idéző: …….

- In: Horváth Kornélia (szerk.)
Elbeszélés és prózanyelv. - Budapest: Ráció, 2010. pp. 257-265.

(Művek, értelmezések, elméletek; 1.)
(ISBN:978-615-5047-07-7)
Könyvrészlet/Szakkönyv része

Idéző: ……

Megjelenései:

- ALFÖLD - IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI 
FOLYÓIRAT 61:(7) pp. 78-84. (2010)

Folyóiratcikk/Szakcikk
Idéző: ……



III. A kapcsolt adatok (Linked Data - LD)

• A http jelölőnyelvvel a weboldalakat megtalálhatjuk a helyük alapján URL[ocator]-lel 

– ez weboldalt azonosít. Az így összekapcsolt oldalak: dokumentumok webje

• Az URI[dentifier] hasonló, de bármilyen fogalmat vagy objektumot azonosít 

• IRI – nemzetköziesített változata (International  Resource Identifier) – a 
karakterkészletek szélesebb skáláját kezeli (kínai, japán stb. is)

Mari ismeri Ferit.

Marit URIval azonosítjuk, schema névtér „knows” relációval hozzákötjük Feri URIjához.

Ha megkérdezzük a számítógéptől, hogy „Mari kit ismer?” , akkor az alkalmazás megkeresi 
a Mari azonosítójához linkelt „knows” relációt és listázza az eredményt a kapcsolódó URIk
alapján. 



Szemantikus web – az adatok webje

A SzW egyik fő célja, hogy a webet 

adatbázishoz hasonló módon lehessen kezelni.

Mit használ ehhez?

a) Strukturált metaadatokat

b) Kontrollált szótárakat

c) Kapcsolt adatokat.



SzW – a web külön rétege

• A web dokumentum-linkelési elveit kiterjeszti az adatokra

• Az adatok – URI-képzéssel - az általános web-architektúrából érhetők el

• Az adatelemek közötti szemantikát kapcsolatok (relációk, „állítmányok”) hordozzák, a 
keresőgépek ezek alapján, műveletekkel következtetésekre juthatnak.

DEF1: Web-alapú módszerek és technológiák összessége, melyekkel a gépek számára 
tehetők elérhetővé és értelmezhetőkké az információk jelentése.

DEF2: Infrastruktúra, mely lehetővé teszi a heterogén forrásokból származó,  ugyanazon 
entitásokról szóló információk integrálását

Ötlet:

Tim Berners Lee – World Wide Web Consortium - W3C (1999)  



SzW - Mi szükséges hozzá?

1. A forrás egyedi megnevezése (URI)

2. Adatleíró nyelv: RDF (Resource Description Framework) –
információt adhatunk meg vele  a weben és a való világban lévő 
dolgokról, fogalmakról és a köztük lévő összefüggésekről.

3. Hozzáférés ezekhez az adatokhoz - lekérdező nyelv – pl. SPARQL

4. Közös szótárak meghatározása 
• A kapcsolatok és erőforrások osztályozása, jellemzése
• struktúrák, adatelem-készletek egyezményes sémája
• Ha nyíltak – hozzáférhetők, akkor szükségtelen, hogy újból és újból definiálni 

kelljen ugyanazokat az elemeket. (RDF Schemas, OWL, SKOS, FOAF)

5. Következtetőrendszer (OWL, Szabályok)

Önmagában az RDF-re konvertált állomány is hasznosítható 



SzW – szótárak, ontológiák

• Szerepük, hogy a SzW-en az adatokhoz a gépek értelmet (jelentést) 
rendeljenek hozzá, ezzel segítve a jelentéssel teli adatok integrációját.

• Az adatok linkelhetők – újra felhasználhatók: kiadói portál, könyvtári 
katalógus, híroldal, blogbejegyzés, szövegfeldolgozás stb.

• A többféle adatforrásból származtatott adatkezelést segíti többféle 
séma: RDF Schema, RRDFa, SKOS, FOAF stb.

Önmagában az RDF-re konvertált állomány is hasznosítható 



Az RDF adatmodell komponensei
• URI: web-azonosító

• Forrás (Resource): Forrás minden, aminek lehet URIja

• Tulajdonság (Property): A tulajdonság névvel megnevezett forrás

• Tulajdonság értéke (Property Value): A tulajdonság adatértéke.

Állítás/kijelentés (Statement): A Forrás, a Tulajdonság és a Tulajdonság értéke – ezek kombinációja 
(szintaxisa).

A három entitást URI azonosítja >>
Adatok láncolata – gráfja – következtető rendszerek dolgozzák fel a web sok pontjáról elérhető, 
szemantikailag struktúrált információkat

Triplet: 

Alany, állítmány, tárgy

Velük állításokat tehetünk dolgokról.

Példa:

Az autóm színe piros.

Az állam szerzője Cicero.



Hogy működik?
Az állítás tárgya  könnyen válik egy másik 
triplet alanyává – ezzel kapcsolódnak az 
oldalak, információk egymáshoz, az 
adatkapcsolatokból pedig 
következtetések vonhatók le.

Sári testvére Samunak.
Samu édesanyja Lujza.
Ki Sári édesanyja?

A kijelentések irányított, címkézett gráfok:

• Két csomópont (alany, tárgy)

és egy él (állítmány, szemantikai kapcsolat)

• URIkal reprezentálva

Flipper [*] delfin.
A delfin [*] emlős.
Flipper [*] emlős.

A tablet számítógép.
A laptop számítógép.
Az iPad tablet.
A HP Elite Book laptop.
Az iPad és a HP EliteBook
számítógép.



RDF terminológia

• Az alany és a tárgy: a dolgokat, fogalmakat reprezentálja

• Állítmány (RDF-tulajdonság):  a kettő közötti viszonyt 
(relációt), aspektust jelöli

• A tudást úgy modellezi, mint a dolgok osztályait és az 
azok közötti kapcsolatokat.

A három komponens együttesen: triplet

Példa:
Alany: https://www.mtmt.hu/

Állítmány: kiadója

Tárgy: MTA KIK.

Nem grammatikai kategóriák!

Forrás> alany

Tulajdonság> 
állítmány

Tulajdonság 
adatértéke> tárgy

https://www.mtmt.hu/


Egy RDF-állítás

<rdf:Description rdf:about="https://www.mtmt.hu">
<dc:publisher>MTA KIK></dc:publisher>

</rdf:Description>

MTA KIK

https://www.mtmt.hu
http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher

literál

URI
URI

http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher


Az állítás - rdf:Description

• <rdf:RDF

• xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999
/02/22-rdf-syntax-ns#"

• xmlns:dc="http://purl.org/dc/eleme
nts/1.1/">

• <rdf:Description
rdf:about="https://www.mtmt.hu">

• <dc:publisher>MTA 
KIK>></dc:publisher>

• </rdf:Description>

• </rdf:RDF>

Deklarációk: melyik névtereket használjuk

Alany: azonosítás URI-val, mtmt-honlapról 
mondunk valamit

Állítmány és tárgy az alany  jellemzőjét írja le



RDF-validátor
https://www.w3.org/RDF/Validator/rdfval

Number Subject Predicate Object

1
https://www.mtmt.hu
/

http://purl.org/dc/ele
ments/1.1/publisher

"MTA KIK" 

• Állítmány az RDF-ben = a gráf adatmodellben a tulajdonság

„publisher” (a dc névtér szótárából vettük)

https://www.mtmt.hu/
http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher


https://www.w3.org/RDF/Validator/rdfval

Subject Predicate Object

1 http://viaf.org/viaf/78769600/
http://purl.org/dc/elemen
ts/1.1/creator

"De re publica" 

<rdf:RDF

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<rdf:Description rdf:about="http://viaf.org/viaf/78769600/">

<dc:creator> De re publica</dc:creator>

</rdf:Description>

</rdf:RDF>

CICERO - VIAF

http://viaf.org/viaf/78769600/
http://purl.org/dc/elements/1.1/creator


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:role="http://www.loc.gov/loc.terms/relators/">
<rdf:Description rdf:about="
http://worldcat.org/entity/work/id/1807151693">
<role:AUT>Esterházy Péter</role:AUT>
<dc:subject>magyar irodalom </dc:subject>
<dc:subject>család</dc:subject>
<dc:subject>diktatúra </dc:subject>
<dc:type> regény</dc:type>
<dc:title>Celestial harmonies</dc:title>
<dc:date>2005</dc:date>
<dc:language>angol</dc:language>
</rdf:Description> 
</rdf:RDF>

Több állítást is 
mondhatunk: 

Esterházy Péter:
Harmonia Caelestis
(angol)
Névterek:
• rdf
• dc
• role

8 állítás



8 állítás8 állítás

Az állítások 
gráfja



Miért fontos a könyvtáraknak a LOD?

3 fő ok:

• Sokkal könnyebben megtalálhatókká 
váltnak a weben a kvtári források 
(keresőmotorok révén)

• Több kreatív alkalmazás használhatja a 
könyvtári metaadatokat

• A katalogizálás hatékonyabb módon 
történhet

Továbbá… adunk és kapunk:

• Heterogén források összekapcsolása, 
átjárhatósága

• Vizualizáció (térkép, időszak, 
együttműködési háló…)

• A meglévő tudás egyesítése

• Külső forrásokból kiegészülhetnek az 
információk (digitális archívumok, 
repozitóriumok, kiadói adatok, 
tárgyszavak, életrajzi adatok, 
multimédia…)

• Másoknak is adhat adatokat:

Pl. szövegszerkesztő (lábjegyzetek, 
Editors’ Notes, irodalmi-kulturális 
portálok, múzeumok,repozitróiumok…)



Alkalmazási példák

• BBC Nature weboldal-rendszere linkel sok belső és külső forráshoz (hírek, 
képek, dbpaedia …)

• Kutatási adatok – Research Hub (Ausztrália) – profilok, projektek, 
publikációk, kutatási adatok, intézményi háttér, statisztikák…

• Virtuális Pompidou Központ – modern és kortárs művészet portálja sok 
heterogén forrásból szolgáltatja a tartalmat

• https://www.centrepompidou.fr/

• BnF - http://data.bnf.fr/

Szerzők és egyéb tulajdonnévvel jelölt entitások, művek és témák,  „róla 
szól”, dátumok webes keresése, külső szolgáltatások integrálása

• Nyílt szoftverrel: CubicWeb

https://www.centrepompidou.fr/
http://data.bnf.fr/


Hol tartunk?

Alapvető adatmodellek 

Közös ontológiák, szótárak

Kapcsolt adatok

Közzététel a weben

FRBR, FRAD, FRSAD, LRM, DC

Névterek, adatelemek definiálása

Kompatibilis formátum közzététele

Kapcsolt adatok közzététele ✔

✔

✔

✔✔

✔

(egy ötfokozatú  skálán ✔✔✔✔✔)

✔



Könyvtári közösségek hozzájárulása

• Alapvető fogalmi modellek és megfeleltetésük
• Névterek (namspaces), névállományok
• Adatelem-készletek definiálása, rögzítése: fr-család, 

ISBD, RDA stb. névterei
• Szótárak (value vocabularies)
• Tulajdonság-érték szótárak pl. szerzői szerepek 

(relator-code);  OCLC-ontológia …
• Többnyelvű környezet kialakítása (szótárak fordítása!)
• URI-azonosítók kiosztása, közzététele 

Nyílt metaadatok jegyzéke (Open Metadata Registry, OMR)

http://metadataregistry.org/


Linked Open Vocabularies

http://lov.okfn.org/dataset/lov

OMR – RDA szótárak 

Arab, Katalán, Kínai, Dán, Holland, Angol, Finn + 13 nyelven

http://lov.okfn.org/dataset/lov


Könyvtári közösségek hozzájárulása (folyt.)

• A azonosítók integrálása a névállományokba 
(ISNI, VIAF, ORCID, DOI stb.)

• Adatállományok RDF-közzététele 
WorldCat, VIAF… 
LoC kapcsolt adatai http://id.loc.gov/
BNF: http://data.bnf.fr/ 

• Adatfelhasználási licenc (közkincs, minden jog lemondásával – CC0)
• Hazai infrastruktúra kialakítása, összehangolása a globális névtér-

szolgáltatásokkal (OSZK, PIM)

http://id.loc.gov/


Összefoglaló

• A SzW infrastruktúrája alakulóban van

• Eddig rekordokról – kész információcsomagokról beszéltünk – most:

entitásokról, azok leírásáról és összekapcsolásáról 

• Szemantikai értéktöbblet kifejezéséről és webre ültetéséről  

• Az építőkockák apróbbak, változatosabban illeszthetők

• Bármelyik SzW-kompatibilis szolgáltatásból eredhetnek, felhasználva a 
webről elérhető ontológiákat

• Használók: ember és gép

• Hatékonyabb információfeldolgozás, intelligensebb keresés, 
felhasználói igényekhez közelibb, kreatív szolgáltatások



http://lod-cloud.net/

Linking Open Data cloud diagram 
2017, by Andrejs Abele, John P. 
McCrae, Paul Buitelaar, Anja
Jentzsch and Richard Cyganiak. 
http://lod-cloud.net/

Részlet – A BME (Budapest) 
publikációs adattárának kifelé 
(piros) és befelé (zöld) mutató 
linkelt adatai

http://lod-cloud.net/
http://lod-cloud.net/
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